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samle os fra andre steder. end de sædvanlige til en beslutning 
og sove ud, og måske til sidst 
opdage omrids af den universelle opgave, som ikke 
blot omfatter mennesker, og prøve, bare prøve, 
efter evne overskud eller fortvivlelse prøve, 
selv om den er splittet op i del-opgaver, so~ hver især 
udgives for at være den hele og fanatisk bekæmper hverandre 
som camouflage for egeninteresser eller som fejltagelser, 
trods alt prøve os frem til en plads i den ene 
universelle opgave. · 

\ 
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HAR VI RAD? 

Her begynder vi i dag, 
avis television vision, 
begynder med noget som alle 
for en gangs skyld 
skulle kunne blive enige om, 
seiv Nixon med Nixon: 
At giftige skylåg over Østamerilcas større byer 
og andre i verden 
er et absolut onde. 
Vi har haft magt til at afskaffe 
den biologiske pest, 
kopper, den sorte død, den spanske syge 
og andre dødbringende influenzaer -
og har haft magt til at frembringe 
den kemiske pest 
i luft, vand og jord 
(kun ilden går fri 
og skal derfor blive den sidste). 
Man føler denne nye _pest som et onde 
på linje med den gamle, 
dog ikke så slem, mer overkommelig, 
fordi vi jo selv har frembragt den. 

Den kemiske pest, 
stoffernes myldrende ædende græshoppesværm, 
sorte mælkede mudrede hvirvler, 
gullige svovlede slimhindeætsende røgstriber. 
Ingen grund til panik, siger de rolige de ansvarlige, 
-~er~w af at analysere og paralysere 
jølsomhedens adjektiver, - . ---.., · -• 

I /, ::Påvise at" det er-p'amskemvektiver, , 
}.' mere optaget af sproget end af verden 

;bg derefter omvendt. 

Ingen grund til panik, siger de, 
de der endnu 1).ar råd til 
svømmebassiner og iltbeholdere, 
biler og fly til silcrede områder, 
steder hvor stoffernes pest 
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ikke raser endnu. 

Ingen grund til panik, siger de, 
som befriet for jordklimpens 
alt for menneskelige engagement og tyngde 

Ivægtløst svæver i afgørelsens, 
!kommunebeslutningens, 
[stats- og klodebeslutningens 
Ringenmandsland og kontrolrum. 

Ingen grund til panik, siger de, 
som alvorligt på menneskehedens vegne 
har overvejet, 
om vi har råd til en eneste art 
mellem plankton og mennesket. · 

Grund til panik: 
Har vi overhovedet råd til mennesket? 

Hvem er forresten vi? 
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HUNGERFLY 

Hungerfly brummende hen over skærmen 
lavt gennem tropeluft, tæt biosfære, 
hormonstof fra den snildrige læggebrod 
snorlige sivende lagt over junglen, 
brudstykke af et klodeselvmord, 
magthormoner i hjælmede hjerner, 
snart svulmer de, revner og gror sig til døde, 
som jungletykningen, der binder regn 
og skjuler alle slags dyr og mennesker. 

Hungerfly brt.W1mende lavt over jorden, 
ingen skygge mer over planlagte ørkner, 
blot smuldrende vegetationer naglet 
til korsskygget af de brummende hungerfly 
på vej til nye bladskyggede landskaber. 
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mJDSON STRE.Al.\1 

400.000 tons gift 
årligt i Nordsøen 
og ingen paragraf til at forbyde dette: 
Frihedens, liberalismens vrængbilled -
disse samfund har overlevet sig selv, 
løbske autonome mekanismer. 
Alle have i verden er forbundne, 
giftstik på giftstik i jordens vener 
og strømmende pulsårer; 
halvsyge kravlende hvepse 
i æonernes sensommer; 
krigen er brudt ud, 
sorte spådommes feber kan ikke helbrede. 
Lad os få luft besætte en kirke, 
en vilkårlig i de aldr.ende 
kristne samfund, 
eller med en sovepille destruere 
hjernens alarmsystemer, som hindrer søvnen -
visioner kan ikke organisere det sete og følte, 
søvndrømme ikke omsmelte, forarbejde det, 
g~ns.kabe vor mentale balance. 
(yores afmagt er!~~:~§f) 
isamfuntlets-S'å1filfien.næng 
og kan kun, i den svidende vished derom, 
provokere fanatisme, 
uintegreret, udenfor samfundets paragraffer, 
som mangler den ene fornødne paragraf -
drab, attentater på Hudson Strearu's 
planlæggere, konstruktører og fabrikanter 
er nærmeste udvej. 
Jorden er et væsen, et helligt, 
ålleveraensn:awforl5iiiiane, 
skiftin1:e, som planlægger drabet på Hende, 
er selv hjemfaldne til drab -
den art, som pisser i jordens oasebrønde, 
urininjektioner i jordens vener, 
skal selv forgiftes -
den art, som tilintetgør det 
hvorved alle væsner, hvadenten 
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med lunger eller gæller, 
næres og~ånder -
den. art, der som kitin pansrede projektioner af snurrende hvepsevæsner 
lever':i;Iåalfe§_f5eko.s.t:r.mi_g-~---"·""··----~"~---•--··-----· 

,::.. (fremmede væsner er kommet til jorden, 
tegneseriernes uhyrer, 

· incognito og forklædte) 
skal selv dø. 
For jorden har,.som Kepier sidst tænkte/en\jæf\ 

• og tiifstrømmerifærukmiisiit:~··-·--·-··\· -·· .. 
er vi da alle slået med døvhed? 
Er fanatisme det sidste 
spinkle gehøt? 
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hvorfor jeg 
netop denne vulkanø? 
Et hul, en afgrund i sindet. 
Fordi (blandt andet måske) 
den fantasiløse, asbestagtige 
supermagtladede idioti 
og den radarfølsomme personlige afmagt, 
uden graduationer, undskyldende momenter 
eller bare plads til min hud imellem, 
her konfronteres perfekt. 

Prisgivne ø, lille planet 
omhvirvlet af vandsfærer, 
flimrende åndende planetoider, 
et mylder af liv 
reduceret til et forsøgsobjekt, 
lagt under kyklop-luppens 
urørlige enøjede stirren -
sprængt for at sikre staten, 
dens styrende hjerner 
fortykkede, forstenede 
som uddøde øglers 
uoplukkelige æg -
sprængt for at vise (endog militært 
forældet og af begrænset betydning) 
hvad mennesket kan. 

Hvad med jorden 
og et endnu dybere hul? 
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LUFT 

Åbner vinduet mod det natmørke rum, 
trækker vejret dybt: En kølig forklarelse 
uden smag eller lugt, 
livsluften selv, 
fornemmes i næsen og lungerne -
ingen røglugt fra Århus, Kalundborg eller Ruhr 
flygtig og fad so:m var man en smule 
overvægtig og ikke mer kunne trække 
vejret i bund, ,-
optakt til hæsligere lugte, 
kvalmende prikkende ætsende, 
svovl og soya, to bak, karamel og sod 
olie, benzin, asbest og brændt gummi, 
lammende lugte fra fiskemelsfabrikker 
(lugt af penge siger man i Esbjerg) 
og destruktionsanstalter -
næsen spærret underligt inde, 
en vimrende mus i en fælde, 
lungerne runkne synkende balloner, 
vindposer i vindstille eller slagregn, 
bladfyldte grene i en kloak, 
afsvedne buske ved en motorvej, 
lungerne i alle slags former og tilstande 
mærkbare bag ribbenene. 

"Til gengæld har du 
transport, kraft, fart og varme, 
mad, slik, cigaretter og golden delicious, 
overflod af billeder, lys og lyd, 
af ting og farver, rammer og glas og vægge, 
papir og bogstaver, · 
plastik, nylon, vinyl og beton, 
kiosker og kantiner, spor og veje, 
overalt 
og kan endda trække vejret -
hvad forlanger du mer? 
Hvad hjælper luft dig uden 
den materielle basis?" 
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Hvad hjælper dig den materialle basis 
uden luft? 
Engang blev der blæst livsånde ind 
i det menneskelignende lers 
næsebor 
ved skabelsen som ved fødslen siden. 
Nu er det strejf af dødsånde. 

"Vi vil få iltbeholdere, masker og plastikbobler, · 
og ingen vil tænke unyttigt på, 
at dette kunne være anderledes." 

Kunne også formuleres således: 
Vi vil få permanente hospitalsophold 
og livsvarigt fængsel for lunger og næse. 
Mennesket, som først-placerede sig i en parantes 
i skabelsens dyre-- og plantemyldrende sætninger, 
til sidst eneste overlevende efter 
forgiftningens, iltmanglens og den radioaktive strålings 
punktum. 
Dets sidste ord 
uhørligt for andre 
end arten selv 
i en taleboble. 
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/ SELFMADE 

"Skulle denne planet 
tage så meget skade, " 
at den en dag blev ubeboelig? 
Overdrivelse - eller i al fald kun for dyrene, 

, og det er dog os som skal leve. 
\ Dommedagsprofeterne, de gør skade. 
! Fortrængriinger er et gode 
; og optimisme det eneste anstændige; ,, .-
j intet er bevist, og hvad der er bevist /~JJ;J 
j er allerede ligegyldigt eller for sent. j '--'
,-8n:a:rt'l5efin1ler'V16'S""i-hver sin rumJfaBine, 
; om på jorden, i luften, i rummet: Uvæsentligt. 
; Naturen er vores fjende, snart er den forgiftet, dræbt, 

,og mennesket afhænger alene af sig selv, 
fabs6lu~e:,,., A (, 
ib'ere-:rrkale~ ii \..v • -r:--.!i',-0._,..:.!J!-

' festerne terminer, 
dagene lydbånd og filmstrimler, 

• det irratiorielles feber slået ned, 
tilværelsen programmeret, 
horisonten en datamat, 
og menneskets pulsslag den slagne naturs 
og det tomme rums 
metronom." 

Tænker den fanatiske 
teknokrat, 
økonom, 
industriens og regeringens ledere 
mer eller mindre artikuleret 
på alles vegne, 
spurgte som uspurgte. 

J 
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FORTVIVLET SPØRGSMÅL 

Er jordens skønhed en ligegyldig drøm? 
Tager ingen den mere alvorligt? 
Utrætteligt har mit hjærte spurgt: Er vor drøm stærkere, 
mere værd? Og hvad er dens indhold? 

Skal polerne smelte, vandene stige og dække Himalaja? 
Skal ilden opbrænde alle farver 
før drømmen, vi drømmer, kan måle sig med den ældste, 
bevise til sidst, at vort destruktive utopia 
altså er stærkest? 
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ENERGIEN 

Energy is the only life and is from the body 
WILLIAM BLAKE 

Det har altid brændt 
rundt om på ldoden. 
Tørkeramte sletter og skove er blevet raseret af ild, 
påsat af lyn eller ved menneskers snilde som forglemmelse, 
drivende dyr og mennesker panisk foran sig. 
Det har brændt på lejrpladser og ildsteder, 
i huler, telte, hytter og huse, 
og tynd røg er steget fra røgtmiler, skorstene. 
· Det har brændt i vulkanåbninger, smedier og værksteder, 
skakter er åbnet til kul, og svær røg er hvirvlet fra ildløs og voksende skorstene. 
Skibe, teatre, biblioteker er brændt, kirker og borge, landsbyer og byer, 
og stråling er altid udgået, mer eller mindre, fra jordens overflade. 

~nn~er~~ 
~de'lly"'denlieog faste stoffer under dens overflade, l1:J'!>, 
som frigjort brænder og stråler, /,:::i 
brænder d:ybrødt eller usynligt luftflimrende om dagen,· 
ryger usynligt om natten, 
brænder og stråler, 
væltende op af mineskalder, 
strømmencte op ar-røtl-etlll.':iltger 
i ørkner og havomskvulpede boretårne, 
kul, gas, olie, uran, 
brændende under kedler, 
eksploderende i cylindre, 
brølende i jetmotorer, 
spaltet og fortærende i reaktorer, 
transformeret til varme og kraft, til hvid og gul, koboltblå og orange 
blænden i milliarder af pærer og rør, 
stikflammer, protuberanser, transformationer overalt på jordoverfladen, 
selve kloden er begyndt at brænde, ryge og stråle. 

Energien formeres fra uge til uge, fra år til år, 
skaber ting og varme, kraft og bevægelse, 
heden, røgen, strålingen tager t_il, 
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forurener gradvist den organiske planet. 
Spørgsmålet skærpes: Skal mennesker blive mindre mobile 
af mangel på kraft, 
undvære ting og varme 
af mangel på kraft, eller gispe 
af mangel på ilt, på vand, forgiftes af jordens 
forcerede fedme, eller sulte foruden? 

Energi er der nok af, ubegrænset, de underjordiske, . 
undersøiske resourcer kan brænde i århundreder, stråle i årtusinder, 
men forbrændingen af dem, fissionernes stråling, fussionemes varme 1 

· tærer uophørligt på omverdenen. 
Omgivet af energicentre, 
omflydt, omgnistret, omstrålet af energi 
kan vi erfare til sidst en anden aldrig før prøvet f:rygtelig fattigdom: 
Mangel på rent vand, ren luft, ren jord - foruden 
ny sygdom - og sult som før. 

Og mens diskussionen går 
om kraftkilder og ricici, 
accelererer befolkningstal og uretfærdighed, 
s~yerne fra fossile brændstofffil:,_ 

%$ varmef.orureni:ngen og mængden af plutonium. 1. 
~adisplane~ 
s~ed rumkabinens fotoøje, astronautens blik, 
oasen i rummet i hvidt og blåt, hvælvet bag månestøv- og sten, 
oasen iblandt mineral- og metal-, brint- og ammoniakplaneter, 
ulmer og :ryger, brænder her, brænder der, som celluloid 
under et brændeglas, der flyttes uroligt. 

Og mens den ydre disponible energi stadig vokser, 
mindskes og forsømmes 
energien i os, den som smid.iggør kroppen 
til egen bevægelse, sender styrke og varme 
ud i hænderne - som gør blik og åndedræt roligt. 
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Overflødiggjort af energiernes voldsomme virksomhed om os 
trænges vor egen tilbage -
synker gradvist 
· den indre ild og stråling, 
eller vokser i kærlighed, sorg: Energiens figuratione:r 
i os - protesterer utrætteligt, ønsker den kunne slukke 
ødelæggelsens brand og stråling med legemligt salte tårer, 
ved, at bestandig flere vil føle sådan og fmde en handling, 
ved, den organiske energis f:ryd er den eneste modild. 
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KEPLER IN MEMORIAM 

Kepler skrev: "Til syvende og sidst er jordkuglen 
som et-dyrs krop, og hvad der for dyret er sjæl 
er for jorden netop den sublunariske natur ... 
jorden synes nemlig undertiden træg ... til andre tider heftigt oprørt. 
for jorden er ikke efter hundens art, 
der adlyder ethvert vink, 
men efter oksens eller elefantens, 
altså et dyr, som ikke er let at drive til vrede, 
men bliver så meget desto mer rasende, 
når vreden er optændt." 

Lovligt naive og massive poetiske billeder at bruge 
for en af den astronomiske videnskabs grundlæggere, 
som tilmed gik ud fra, at jorden og de andre planeter 
havde hver sin tone i den sfæriske harmoni. 
Alligevel, 
det totale økologiske røntgenbillede 
giver Kepler ret. 
Jorden er en art krop med stofskifte, kredsløb, 
med reaktioner på misbrug og overgreb, kærlighed og pleje, -
med orfiske og sfæriske lycle: Fugle- og'vindsang, ikke for intet -
fjernfølt, udenjords set og opfattet - · 
himmel/egern benævnt. 

' Men mægtig er homo fabers I i;;: 

monomane magtlyst og forskelsløse begær, i 

hans snilde og indsigt alt for ofte dets værktøj; 
ui~nne:inskydelig hans teknologiske eufori, 
nedturens angst forvendt til aggression; 
uopgiveligt hans privilegium 
overfor resten af klodens befolkning, 
ufortrøden og døv for advarsler hans provokation af nemesis, 
uimodtagelig hans fornuft - for fornuft, 

· ubesindig hans udbytning, selvmorderisk hans forgivelse 
af søerne floderne, grundvand og havvand, luft vækster og dyr. 

Og når han i så mange tilfælde ikke opfatter 
eller agter sit eget legeme, 
men lader det blive overvægtigt og trægt 
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eller på anderi vis nedbrydes i utide, 
når smagsløg og gane ikke kender eller lader hånt om 
mavens, leverens og kirtlernes betingelser -
hvorledes skulle han da kunne agte og opfatte 
jorden som et legeme? 

Og når han vejclr og måler, beregner registrerer og analyserer 
den ganske omverden og alt ikke-menneskeligt som mobilt 
eller hvilende råstof til sit specielle brug 
og som om han selv ikke fandtes og fysisk var til, 
objektivt-
ja, h;ordan skulle han da kunne registrere og opfatte 
jorden som et legeme? 

Og når han generelt betragter og behandler jorden 
som bosted handelsplads værksted og laboratorium, 
grusgrav grube mine dambrug jagtområde og dyrkningsareal, 
frembringer af fø'de for sultende og overmætte, 
yngle- og krigsskueplads, begravelses- og affaldsplads, 
forlystelsessted og rekreationsområde, 
fotogene panoramaer og smukke udsigter, 

, som brugsgenstand, videnskabeligt og æstetisk objekt 
\')og intet derud9ver $$J2.l4r.ig..a.J:\,tg,Iligt~som et hele,; 

· ja, hvordan skulle han da kunne behandle og opfatte 
, jorden'.som et legeme? 

Hvornår bliver klodens elefanttålmod 
provokeret til trompetstød af dyster vrede, vildt raseri: Cykloner, 
bjerg- og havmasser løsslupne i ustyrlig tyngde? 
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